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Onderwerp van de consultatie
We houden een consultatie over een voorstel van wijzing van de tariefmethodologie voor de
reguleringsperiode 2017-2020, meer bepaald over de hoogte van de besparingsstimulansen aan de
elektriciteits- en aardgasdistributienetbeheerders na de fusie van hun werkmaatschappijen.
Consultatietermijn
Deze consultatie loopt van 17 juli tot en met 21 augustus 2018.
Doelgroep
- De distributienetbeheerders.
- De distributienetgebruikers.
- Andere belanghebbenden.
Reacties
Reacties op deze consultatie worden verwacht op het e-mailadres tarieven@vreg.be. Gelieve steeds
uw volledige naam en adres te vermelden.
Meer informatie?
Voor meer informatie over het verloop van de consultatie en de inhoud van het consultatiedocument
kan u contact opnemen met Bert Stockman of Marc Michiels via het algemeen nummer 1700 (kies 3
‘andere vraag’) of via tarieven@vreg.be .
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1. Herziening van de tariefmethodologie 2017-2020
1.1. Tariefmethodologie 2017-2020
Op 24 augustus 2016, en met wijziging op 6 juli 2018, legde de VREG de tariefmethodologie 20172020 ter vaststelling van de distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas voor de
reguleringsperiode 2017-2020 vast (BESL-2016-09).
Met behulp van deze methode legde de VREG de distributienettarieven voor 2017 en 2018 vast. We
verduidelijken dat door deze consultatie de huidige tarieven 2018 niet hoeven aangepast te worden.
De VREG heeft conform de bepalingen van het Energiedecreet de mogelijkheid om de
tariefmethodologie gedurende de reguleringsperiode te allen tijde te wijzigen1.

1.2. Noodzaak tot wijziging van de tariefmethodologie 2017-2020
De tariefmethodologie voorziet in par. 5.8 in een bijkomende financiële stimulans voor de
distributienetbeheerders in het geval van een fusie van hun werkmaatschappijen, onder de vorm van
een x’-waarde die wordt bijgeteld bij de x-waarde volgend uit de kostentrend. Dit zorgt voor een
vermindering van de toegelaten inkomsten van de distributienetbeheerders voor hun endogene
kosten uit de inning van hun periodieke distributienettarieven.
Einde juni 2018 kondigden de enige twee werkmaatschappijen voor de Vlaamse elektriciteits- en
aardgasdistributienetbeheerders, Eandis System Operator cvba en Infrax cvba, hun fusie aan,
ingaand vanaf 1 juli 2018. De fusie gebeurde door overneming van Infrax cvba door Eandis System
Operator cvba, waarbij deze laatste zijn naam wijzigde in Fluvius System Operator cvba. Er is m.a.w.
voldaan aan de voorwaarde voor het geven van de bijkomende stimulans volgens de
tariefmethodologie n.a.v. de kostenbesparingen die dergelijke fusie kan opleveren. De
tariefmethodologie zegt evenwel niet hoe hoog de stimulans concreet zal zijn.
Het doel van deze consultatie is aan te geven hoe de VREG de x’-waarde wenst vast te stellen voor de
resterende jaren van de lopende reguleringsperiode, dus 2019 en 2020, per activiteit (elektriciteitsen aardgasdistributie).

1.3. Procedure tot wijziging
1.3.1. Voorafgaand overleg met de distributienetbeheerders
In het Energiedecreet zijn procedurele voorschriften voorzien voor het overleg tussen de
distributienetbeheerders en de VREG in het kader van de opmaak van de tariefmethodologie2.
Bij een wijziging van de tariefmethodologie zijn deze procedurele bepalingen eveneens van
toepassing, met een nuancering voor wat de procedurele termijnen betreft 3. Het is na
Art. 4.1.33, §4 Energiedecreet.
Art. 4.1.31, §1 Energiedecreet.
3 Art. 4.1.33, §4 Energiedecreet stelt dat de wijziging van de tariefmethodologie of de tarieven kan gebeuren in afwijking van
de termijnen van de procedure die vermeld staat in de derde paragraaf van voormelde artikel. Hoewel deze bepaling
1
2
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gestructureerd, gedocumenteerd en transparant overleg met de distributienetbeheerders, dat de
VREG het ontwerp tot wijziging van de tariefmethodologie verder uitwerkt, met het oog op de
transparante consultatie van alle belanghebbenden bij de voorbereiding van zijn beslissing 4.
De procedurele voorschriften van het Energiedecreet die de VREG moet volgen in het kader van zijn
overleg met de distributienetbeheerders betreffen procedurele stappen die de VREG minstens in
acht moet nemen bij het houden van dat overleg, zo de partijen voorafgaand er niet in slaagden om
tot een onderhandeld akkoord over een overlegprocedure te komen. Enkel bij gebrek aan een
dergelijk akkoord met de distributienetbeheerders, zijn de minimale procedurele voorschriften van
het Energiedecreet van toepassing.
In het kader van deze herziening kwamen de distributienetbeheerders en de VREG tot een akkoord
over een overlegprocedure conform art. 4.1.31, §1, tweede lid Energiedecreet voorafgaand aan de
openbare raadpleging van een voorstel tot wijziging van de tariefmethodologie 2017-2020. Het
voorafgaand overleg tussen de distributienetbeheerders en de VREG in het kader van deze wijziging
van de tariefmethodologie 2017-2020 vond plaats overeenkomstig deze overeenkomst. Er was één
overlegvergadering, op 10 juli 2018.

1.3.2. Publieke raadpleging CONS-2018-05
De daaropvolgende publieke raadpleging door de VREG heeft volgens het Energiedecreet5 een
tijdsduur van minstens vijfenveertig kalenderdagen 6, waarna de VREG binnen vijfenveertig
kalenderdagen een gemotiveerd consultatieverslag publiceert. Vervolgens stelt de VREG de
tariefmethodologie vast 7.
De Raad van Bestuur van de VREG beschikt decretaal8 over de exclusieve (niet-delegeerbare)
bevoegdheid voor het vaststellen en bepalen van de tariefmethodologie.
Met inachtneming van de vertrouwelijkheid van informatie met een persoonlijk karakter of
commercieel gevoelige informatie met betrekking tot de distributienetbeheerders, leveranciers of de
netgebruikers publiceert9 de VREG op zijn website vervolgens de toepasselijke tariefmethodologie,
het geheel van de stukken met betrekking tot het overleg met de distributienetbeheerders, het
gemotiveerd consultatieverslag, en alle documenten die nuttig worden geacht voor de motivering
van de beslissing van de VREG over de tariefmethodologie.

schijnbaar dus enkel verwijst naar de termijnen van de procedure voor het indienen en goedkeuren van de tariefvoorstellen,
kan door een richtlijnconforme interpretatie van deze ongelukkig geformuleerde bepaling worden verdedigd dat hiermee
ook de termijnen vermeld in art. 4.1.31, § 1 en 2 Energiedecreet worden bedoeld.
4 Art. 4.1.31, §2 Energiedecreet.
5 Art. 4.1.31, §2 Energiedecreet.
6 CONS-2018-05 heeft een duur van 35 kalenderdagen wegens de beperkte omvang van de voorstellen tot aanpassing en ook
om de consultatie tijdig te kunnen afronden voorafgaand aan het proces tot vaststelling van de distributienettarieven 2019.
7 Art. 4.1.31, §3 Energiedecreet.
8 Art. 3.1.8, lid 2, 5° Energiedecreet.
9 Art. 4.1.31, §4 Energiedecreet.
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2. Voorgestelde wijzigingen aan de tariefmethodologie
2017-2020
2.1. Nieuwe bijlage 12
Aan de tariefmethodologie wordt een nieuwe bijlage toegevoegd, met volgnummer twaalf. De naam
ervan is: “Bijkomende stimulans bij fusie van Eandis System Operator cvba en Infrax cvba tot Fluvius
System Operator cvba”:

Bijlage 12
Besparingsstimulans na fusie.pdf

2.2. Aanvulling paragraaf 5.8 tariefmethodologie m.b.t. stimulans
voor Fluvius System Operator
Er wordt in par. 5.8 van de tariefmethodologie, waar een bijkomende financiële stimulans voor de
distributienetbeheerders wordt voorzien in het geval van een fusie van hun werkmaatschappijen,
een verwijzing toegevoegd naar de nieuwe bijlage 12. Dit gebeurt aan de hand van een nieuwe
paragraaf 5.8.4 met titel ‘Fluvius System Operator cvba’. De tekst is als volgt:
“Al de werkmaatschappijen van de Vlaamse elektriciteits- en aardgasdistributienetbeheerders, nl.
Eandis System Operator cvba en Infrax cvba, fuseerden op 1 juli 2018 tot Fluvius System Operator
cvba. De wijze waarop de kostenbesparingen en bijhorende termijnen, die aan de
distributienetbeheerders worden opgelegd via de x’-factoren voor elektriciteits- en aardgasdistributie
voor de resterende jaren van de reguleringsperiode 2019 en 2020 werden bepaald, bevindt zich in de
bijlage 12 van deze tariefmethodologie.”

2.3. Aanvulling bijlage 11
De toepassing van de x’-factoren wordt opgenomen in de rekenbladen van de tariefmethodologie,
d.i. de bijlage 11 van de tariefmethodologie. Er zijn toevoegingen10 in de tabbladen “TI_En_Elek” en
“TI_En_Gas”:

Bijlage 11
Rekenbladen VREG.xls

10

Aangegeven a.d.h.v. een groen lettertype.
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